Zápis ze setkání ředitelů/koordinátorů zapojených škol
„MAP ORP Sokolova a ORP Kraslice III“
17. 5. 2022 od 14,00 hodin online
Přítomní: viz prezenční listina
Program setkání:
1) úvodní informace k projektu MAP III, proběhlé a plánované aktivity
2) aktuální témata
3) evaluace v MAP III
4) informace ke Zprávám o pokroku škol
5) šablony
6) práce ve skupině MŠ/ZŠ
Ad 1) Mgr. Odvody přivítala přítomné zástupce zapojených škol a poděkovala za hojnou účast.
Poskytla základní informace o průěbhu projektu. Shrnula činnost pracovních skupin, zde
vyzvala přítomné k případnému tipu na zájemce o členství v PS pro rovné příležitosti, kde
současní členové nejsou příliš aktivní.
Dále proběhne/probíhá:
•

min. 4 x ročně jednání pracovních skupin: aktuálně 6. 6. 2022 rozšíření jednání PS
pro

čtenářskou

gramotnost

na

téma

Radost

ze

čtení

(lektorka

viz

https://radostzecteni.cz/) – registrace zde: https://1url.cz/irKxe., v měsíci červnu ještě
PS pro rovné příležitosti a PS pro nadání;
•

každé 3 měsíce setkání ředitelů/koordinátorů škol – pro zajištění přenosu informací
nejen směrem od RT do území, ale také pro možnost sdílení mezi sebou. V případě
potřeby budou probíhat zvlášť setkání MŠ, ZŠ, ZUŠ – nejbližší setkání září 2022;

•

ve spolupráci s Krajským úřadem a společností ABAKu proběhne školení sboroven
ABAKU a násldně celoroční spolupráce ve šk. roce 2022/2023 – 23.5.2022 pro ORP
Kraslice a 25.5.2022 pro ORP Sokolov;
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•

setkání k revizi RVP předmětu Informatika – termín je v jednání, proběhne na ZŠ
Lomnice, která má již hotovo;

•

tématická kavárna, tentrokát na téma výuka cizích jazyků a otázka 2. cizího jazyku,
zvláště pak němčiny – zváni jsou ředitelé škol a ,,jazykáři“, a to 31. 5. 2022 od 15,00
hodin na ZŠ Rokycanova v Sokolově – registrace zde: https://1url.cz/urrSm;

•

28. 6. 2022 od 14,00 hodin Tradiční setkání aktérů – pravděpodobně opět Statek
Bernard venku;

•

tematické kavárny každé poslední úterý v měsíci od 15,00 hodin

•

ve spolupráci se SKAVem nabízíme možnost sdílení zajímavých aktivit vaší školy
v rámci Karlovarsého a Ústeckého kraje. První vlaštovkou byla ZŠ Rokycanova
v Sokolově, p. ředitelka představila vybrané aktivity školy a sklidila ohromný ohlas –
nabízíme tak možnost sdílet, získat tipy na oživení života školy, výuky, aktivizaci
komunity, atd. Zájemci o prezentaci (postačí jen ústní povídání) v online formě prosím
o kontaktování Mgr. Odvody. Další sdílení porběhne 7. 6. 2022 od 15. hodin, pozvánka
šla na všechny ředitele včetně registračního formuláře.

Ad 2) proběhla diskuse k aktuálním tématům:
-

NPO

–

žádný

problém

s čerpáním,

vše

srozumitelné,

info

zde:

https://www.edu.cz/npo/
-

Ukrajinští žáci – proběhla debata k jejich hodnocení a co dělat, když žáci odejdou
– tip paní ředitelky Mgr. Čavojské po konzultaci s ČŠI: vše dle platné legislativy, po
nepřítomnosti ve škole obeslat na poslední známou adresu, lhůta 60 dní, pak je
možno žáka vypsat z matriky. Totéž platí při prohlášení od rodiče/matky, že se
stěhuje/vrací a žák již nepřijde – bez obsílky, 60 dní a vypsat. Doporučení, aby tento
postup byl zakotven ve školním řádu;

-

střední článek ve školství – na popud Mgr. Pečenkové pohovořila Mgr. Odvody a
současném stavu modelu středního článku tak, jak jej představilo MŠMT.
V současné době by mělo být podepisováno memorandum o spolupráci s krajem,
tedy SČ bude na této úrovni. Hledá se schopná osoba, ideálně ředitel/ředitelka,
která by se ujala role koordinátora pro kraj. SČ by měl být nositelem garantovaných
informací z MŠMT, poradcem a pomocníkem ředitelkám/ředitelům MŠ/ZŠ. V tuto
chvíli je SČ aktivní v pilotážních okresech, informace lze najít na jeho profilu zde:

https://www.facebook.com/stredniclanek.
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Ad 3) Mgr. Odvody připomněla povinnost evaluovat místní akční plánování od roku 2014,
zmínila podzimní fokus group a možnost, že ředitele kontaktuje externí hodnotitel – o tomto
budou ředitelé informování.
Ad 4) informace o způsobu zpracování Zpráv o pokroku škol – Mgr. Schröcková shrnula postup
a obsah, termín cca leden 2023; vše opět předpřipraveno.
Ad 5) Mgr. Schröcková oznámila záměr MŠMT vyhlásit v červnu výzvu na zjednodušené
projekty/šablony I. pro nové programové období, zmínila rozdíly oproti posledním výzvě.

Znovu byly sděleny informace k tabulkám investičních záměrů s tím, že:
•

možnost aktualizace nadále nejdříve po 6 měsících;

•

nyní aktualizace v září 2022;

•

aktualizovat je možné cokoliv, není-li aktuálně vyhlášena výzva. V takovém případě lze
pouze přidávat nové záměry. MMR takto chce zabránit účelovým úpravám záměrů;

•

částka CZV je maximum, o kterou budete moci žádat, tedy nepodceňovat náklady;

•

jeden řádek v tabulce = 1 podaná žádost o dotaci. Nově nelze upravovat ve studii
proveditelnosti a žádat pouze o část ze záměru. Jakmile na daný záměr v jednom řádku
proběhne žádost o dotaci a realizace, nelze se na něj v budoucnu odkazovat.

Ad 6) následně proběhla focus group zástupců mateřských škol v rámci evaluace aktivit
zaměřených na polytechnické vzdělávání a krátký workshop zástupců základní škol k tématu
předčasných odchodů ze vzdělávání. Byla diskutovány závažnost tématu, důvody, možná
řešení. Došlo ke shodě, že jediným prvotním řešením je změna systému práv a povinností
rodičů, dále změna struktury středního školství v kraji, až pak lze pracovat s žákem, případně
rodinou. Podrobný výstup bude postoupen zástupci KAP, kde je téma jedním z prioritních
k řešení.

Informace k projektu MAP SOKRA zde: https://www.facebook.com/MAPSOKRA.
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V Sokolově, dne 20. 5. 2022

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody
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